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ca acela care ne cArmuieqte

TzBAvIREA DINTR-o MoARTT stcun&
iN unuE UNEI TENTATIVE DE SINUCIDERE

Un prieten gi cunoscut al mdnHstirii SfAntului
Efrem de la Nea Makri a cilitorit in strdindtate pentru
ingriji ochiul bolnav. Sfantul Efrem i s-a ardtat fald
citre fa{i gi I-a vindecat pe loc. Durerile infricoqdtoare
au incetat gi pleoapa care rimAnea mereu inchisi gia
a-gi

redobAndit migcarea fireascd.

La cAteva zile de la

proclamarea oficial[ a
mobilizdrii militare din Grecia (artul 1974), Sfentul
Efrem i s-a ardtat din nou acestui o*. il bdtu usor
umir pentru a-ltrezi gi ii zise:
- Scoal[-te repede gi du-te in casa vecini, cineva e
pe moarte!

Crezdnd cd este un vis, omul se culci la loc. Da
Sfend il trezi din nou gi ii repetd cu o anume severita
- Scoald-te repede. De ce n-ai fdcut ce fi-am spus
Cineva e pe moarte!
Atunci el se ridicd qi se duse la uqa casei vecine

Bitu, dar nu primi nici un rispuns. DoPi mai mul
betei in uqd, se auzi un geamdt slab venind din
incercd sd deschidd uga, dar fuinzadar.Alergd atunci
polilie qi povesti cele intAmplate. Poliliqtii se i:rtoarser
cu el gi forfari uqa. Descoperiri in casi o femeie tAndr
care isi tdiase venele, cici soful ei fusese luat ca sold
ain pricina mobilizirii.
tt+tt+f
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Cine ar putea rimAne nesimfitor
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in fafa acestei

mari minuni a SfAntului Pdrinte? Sfinte Efrem, te rugim
sd nu ne laqi, si fii mereu cu noi, ca ocrotitor, ca ajutor,

viafa.
+

Nu airibdat sd vezi chipul lui Dumnezeubatjocorit
de citre diavol qi de aceea, grabnic ai sdrit in ajutorul
femeii ce se vdtimase singurS, Mare Mucenice Efrem,

lucrAnd astfel izbivirea ei, iar Domnul preamirindute ca pe un mare ocrotitor gi ajutdtor al celor cizufi in
deznidejde. Miluiegte-i cu grdbire, Preacuvioase, pe
toli cei singuri gi pdrdsifi care poartd povara cea amard
a gAndurilor de mAhnire!

DINCOLO

DE DEZNADEJDE

Md numesc Elena am 23 de ani Ei vreau sd ii

mulEumesc Sf6ntului Efrem cel Nou pentru

ci m-a ajutat
de pdcate foarte
grave gi de multe patimi. Dupi patruzeci de zilein care
i-am citit acatistuf am reuqit si ies din depresia in care
eram. Fiind doborAtd de deznidejde, plangeam zi de
zi, rtu mai gdseam in nimic bucurie qi nu mai aveam
putere sd md lupt pentru a-mi gisi un serviciu mai bun,
pentru a scdpa de singuritatea care md mistuia gi de
izolarea in care triiam. Citind acatistul Sfantului Efrem,
am prins putere qi speran!5, am gdsit in el un prieten
gi o nidejde, apoi, uqor gi cu rdbdare, mi-am gisit printr-o minune - serviciu in aceasti fari striinS, firi
ca mdcar sd am acte aici, m-am mutat din locul acela
izolat unde trdiam inainte - toate s-au rezolvat datoriti
+rit+++ 19 +++tf +r
foarte mult, degi viafa mea era

plini

ajutorului lui Dumnezeu ddruit noui prin intermediul in iunie, prietena mea E. M. mi-a zis despre ultima
carte citit[ de ea: Viafa, minunile qi ardtdrile Sfdntului
Sfinfilor Sdi.
nu
vd
si
deznddejde
de
Mare
Mucenic Efrem cel Nou, o carte ale cdrei pagtni
cupringi
Sd nu vi ldsafi
9i
Ruga!i-v6,
resemnafi, triind in tristefe gi necazuri!^
9i le citise pe nerisuflate, deoarece fusese impresionati
Sfantul Pirinte Efrem cel Nou vd va ajuta! iEi mulpmesc, tle ajutorul neintdrziat, dragostea nemdrginitd qi
Sfinte Pirinte Efrem cel Nou, cd te-ai indurat de mine! milostivirea grabnicd pe care Sfdntul le-a ardtat tuturor
Sfinte Nectarie, Sfinte Ioan Rusul, Sfante Parascheva, celor care i-au cerut ajutorul. La sfArgitul lunii iunig
onul acesta, priningdduinfa lui Dumnezeu, s-au abdtut
Sfante Maicd Maria Egipteanc4 PreasfAntd
irsupra familiei mele gi asupra mea norii ispitelor de
de Dumnezeu, vd mullumesc pentru ci afi ascultat rugi
20L1',Itali
august
Elena,
SL
A.
tot felul: eu m-am despXr{it de cel cu care trebuia sd
ciunile unei pdcdtoase!
nrd cisdtoresc in toamnd, pirinqii mei se certau tot mai
tles, tata a inceput si bea fird mdsurd. Toate acestea
Nimic dintre cele ale noastre nu le socotegti
semnate, Sfinte Efrem, ci vii qi pui umdruf ridic6n-du itu fost pricini de tulburare, neliniqte gi deznddejde
pentru mine. Prietena mea, vdzdnd starea jalnicd i:r
ne toatd povara gi indreptAnd paqii noqtri in cXile
care ajunsesem qi negtiind ce si*mi zici gi cum si md
Dumnezeu. Lumineazd-ne inimile cu strdlucirea
linigteasci, m-a indemnat sd md rog SfAntului Efrem gheliei, ca, urmAnd fiptuirilor tale si-L cunoagtem
nostru.
gi
Dumnezeul
bine pe Dumnezeul tdu
lin minte ci avea pe masd viafa gi minunile SfAntuIui Hlu mdcar si mX dau cu ulei din candela SfAntulul adus
chiar din Grecia. insi eu, fiind cuprinsd de neliniqte gi
PENTRU ORICINE E LA ANANGHIE
rrcincredere, am refuzat-o. Zilele trecearL problemele in
lamilia mea se agravau gi ele, iar tulburarea din sufleful
ln urmi cu vreo doi ani, am auzit despre SfAn
nleu era la apogeu. Au fost zile intunecate, de care nu
Mare Mucenic Efrem cel Nou de la nigte
rnai vreau sd-mi amintesc, dar prin purtarea de grijd a
apropiate sufletului meu, care, mergAnd intrSfAntului
la
Mdnistirea
pe
llunului
Dumnezeu, pdn rnijlocirea Maicii Domnului
pelerinajin Grecia, au trecut
Odatd ajunse acasd, Maicile mi-au povestit
1i prin dragostea de oameni a SfAntului Efrem, ele au
trecut. M-am pomenit intr-una din zile ci citesc ceva
Sfantul a rAnduit ca ele sd ajungl ca printr-o minune
lir intAmplare: cAteva r6nduri din cartea cu minunile
mdndstirea lui, deqi feribotul intdrziase. Mdrturisesg
rugine, ci pe atunci n-am fost cAtugi de pufin interesat Slintului. Cred ci eram in drum spre casa pdrin{ilor
rnei, in magin5. Acela a fost momentul in care gi-a fdcut
sd aflu mai multe despre Sfantul Efrem, cu toate
chiar
aduse
rlin
SfAntului
nou aparifia in sufletul meu intunecat luminifa
cu
chipul
iconile
am primit
aces
iar
anul
repede,
Hperanfei,
a i:rcrederii, a dorin,tei de a-mi deschide
la el de acasi. Lunile au trecut
+r++t++ 2l +++t++r
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sufletul inaintea Bunului Dumnezeu, de a-I cere
gi putere; a fost momentul in care l-am cunoscut
Sfantul Mare Mucenic Efrem cel Nou. A doua zi, am
fuga la libr[rie gi mi-am cumpirat o carte cu m
SfAntului. NebigAnd i:r seamX starea cumplitd
deznddejde, neliniqte qi impotrivire sufleteascd, SfAn
Efrem m-a ascultat, aducAnd in casa noastrd pacea,
i:r sufletul meu, pocdinla liniqtea qi convingerea
toate au fostingiduite de Bunul Dumnezeu spre
nostru. De-atunci, indemn cu tot sufletul pe oricine
la ananghie sX se roage SfAntului cu toati inima,
ajutorul le va veni neintArziat.
Acum, la ceas de liniqte gi pace
multumesc lui Dumnezeu, Maicii Domnului, tutu
Sfinfilor dragi sufletului meu, dar ire special SfAntul
Mare Mucenic Efrem cel Nou, pentru ajutorul
milostivirea grabnicd pe care mi le-a aritat. De
din calda vari a anului 2012, am intenfionat sd
aceste rAnduri, incercAnd astfel sd-i mulfumesc
toate SfAntului Efrem, celui ce e atAt de grabnic ajutito
insi am tot amAnat. De aceea, il rog din inimi pe
nostru drag sd-mi ierte intArzierea.
AdinaV., 30 decembrie 20L2, Dej,
+

Grabnic aduci pace gi linigtire acolo unde
tulburare qi mAhnire, Preacuvioase Efrem, cdci,
buna noastri sporire gi apropiere spre Dumnezeu,
te faci izbivitor din multe primejdii qi necazuri. Pen
aceea, gi noi ifi mulpmim qi te cinstim ca pe minuna
nostru ocrotitor gi binefdcitor, griindu-fi: Bucurdadevdrati prietenie, care nu se mai sfArqeqte!
+++++++ 22
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SFANTUL EFREM CEL NOU, PRIETENUL
MAI APROAPE DE SUFLETELE NOASTRE

CEL

Cuvintele mele nu pot cuprinde emofia qi bucuria
rninunilor SfAntului Efrem cel Nou, dar niddjduiesc
r'ii vor ajunge la sufletele dumneavoastri. Mi numesc
('ristina, arn 26 de ani qi locuiesc in Cluj-Napoca.
in primivara anului 2012, starea mea sufleteascd
nc inrdutdfise. Eram tensionat5 gi tristd din cauza
trnei hotirAri pe care urma sd o iau, intr-o rela{ie de
Itrietenie. Intr-o zi, una dintre prietenele mele m-a
rurnat si mi-a povestit despre SfAntul Efrem cel Nou,
lr, care il descoperise Dumnezeu de curAnd. Mi-a
rrriirturisit cu mult drag cd i-a citit viafa gi minunile
1i cd a avut sentimentul ci Sfand Efrem este lAngi
r,,r. La indemnul prietenei mele, mi-am cumpdrat
rlrtea cu viafa, minunile gi acatistul SfAntului Efrem
rr'l Nou de la Biserica Studenfilor. Am inceput sd o
lilcsc, incercAnd sd gisesc vindecare sufleteasci. in
rtirri de deznddejde, de tristefe gi mdcinatd de gAnduri,
r',lutam ajutorul SfAntului Efrem qi citeam acatistuI lui.
Mare a fost minunea si simt ci starea mea sufleteascS
lr, imbundt5,tea vddif tristefea dispirea, ficdnd loc
lrrrcuriei gi linigtei in sufletul meu. Atunci am infeles
r',t ajutorul SfAntului Efrem e neaqteptat de grabnic gi
',r,coboari la cele mai mici dureri ale noastre, ca un
Itrictsn care vind sd sari repede in ajutor.
Intr-o zi, tatdl meu, care locuiegte in alt judef mi-a
s cd are dureri puternice la un bra! gi cd nu mai are in
',1ru
cl aceeasi putere ca mai inainte. Motivul impacientirii
Irri din cauza acesfui simptom se datora temerii de a nu
rrf f ++* 23 ttf f +++

fi moqtenit boala mamei sale, a bunicii mele amiotroficd. Bunica mea suferise multiple acciden
cerebrale, in urma cdrora i s-au atrofiat mai mul
nervi, ducAnd in scurt timp la paralizie qi deces.
indrumarea medicului, tata a inceput un tratament,
starea de panicd gi frici se instalasein sufletul siu.
liniqtit qi senin care era tata incepuse sd aibd
gi sX apeleze la tratament medicamentos impotri
acestora. Intr-o seari de duminici, m-am hotirAt
citesc Paraclisul SfAntului Efrem cel Nou pentru ta
meu qi m-am rugat si se faci voia lui Dumnezeu cu
Mirturisesc, cu rugine, cd nu am terminat paraclisul
citit in acea seari gi SfAntul Efrem deja ne indeplini
rugdciunea. ln urmdtoarea zi, dis-de-diminea{d, a
primit un telefon de la tatdl meu/ care mi-a spus
bucurie gi emofie in glas cd durerea aproape dispd
Ne-am bucurat amAndoi gi i-am mdrturisit ci SfAn
Mucenic Efrem cel Nou l-a vindecat si ne-a ascultat
grdbire rugdciunea.
L-am indemnat pe tatdl meu sd citeascd din
cu viafa qi minunile SfAntului Efrem, pe care o
acasd dupX ultima vizit6. Am continuat sa mal cl
paraclisul in semn de mulgumire pentru
sdvArgitd gL ir:r scurt timp tat5l meu s-a
complet. Cred cu desivArgire cd SfAntul Efrem cel
l-a vindecat pe tatil meu, iar tratamentul medicamen
nu a avut nici o contribufie, deoarece starea de sdnd
nu s-a ameliorat dupd administrarea pastilelor. O al
minune a SfAntuIui Efrem este cd tatll meu a citit
cu viafa qi minunile SfAntului, s-a rugat lui, iar analize
efectuate ulterior au iesit foarte bune.
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indemn cu tot sufletul s5-l cdutafi pe Sf6ntul Efrem
eel Nou, sd vd rugafi lui, si strigaf dupd ajutorul lui, cici
rrl, cu toatb dragostea gi mila sa, va veni grabnic sd vd ajute.
lilavd lui Dumnezeu cd ni l-a ddruit pe Sf6ntul Efrem cel
Nou!
Cristina Doroftei, martie 2013, Romdnia
+

Tu gtergi lacrimile de pe obrajli noqtri, agtemAnd
in locul lor voiogia cea binecuvAntatd, dumnezeiescule
lifrem; pentru aceea, Ei noi te vestim tuturor ca pe un
nrare fdcdtor de minuni gi grabnic ajutdtor intru toate
rrevoile.

ACCESORII PENTRU SINUCID ERE
Fratele meu e permanent urmdrit de depresie, fapt
rrrre, in anul trecut, l-a impins si se gAndeascd foarte
it'rios la sinucidere. A inceput chiar si se gAndeasci qi
urrde si o faci si cum. Intenfia lui era si igi prindd in

lovanul garajului un inel bine infipt in beton. Aga cd
r-ir apucat si-gi sudeze accesoriile pentru sinucidere.
tnainte de a le suda, a sudat alte obi-ecte. in momenful

ln care s-a apucat de lucrul la

accesoriile pentru
rirrucidere, aparatul de suduri nu a mai funcfionat.
A verificat siguranfele acelui dispozitiv pentru sudat
pi toate erau ftr regulS, dar aparaful nu funcfiona. A
Itteercat sd sudeze altceva gi a funcfionat. Ulterior, a
rr'ugit totugi si-gi facd acele accesorii. A fdcut o gaurd ?n
lrt,ton qi a pus un gurub mare, ca sd fie sigur cd Eine. insi
lrt prima testare,.l-a smuls afari cu mAna liberi. Fratele
tncu se pricepe la lucrurile acestea foarte bine qi este
rrclusd posibilitatea cd din nepriceperea lui nu i-a iegit
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